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Požehnaný kříž připomíná i památku veteránů

Sváteční atmosféru tradičně navozuje v 
ulicích Zábřeha světelná výzdoba, která je 
letos opět obměněna a doplněna. Výraz-
nou dominantou výzdoby jsou trojrozměr-
ní andělští trubači na budově městského 
úřadu, náměstí Osvobození, Žižkově uli-
ci a nově také na prostranství mezi koste-
lem sv. Bartoloměje a muzeem. Jeho ve-
dení letos obléklo do vánočního také Dům 
Pod Podloubím. 

Nové světelné dekorace zdobí kašnu na 
Masarykově náměstí, andělské trubače na 
náměstí Osvobození doplnil světelný pod-
stavec, který má potěšit zejména místní 
patrioty. Vločky, světelné řetězy a blika-
jící závěsy září na ulicích Postřelmovská, 
ČSA, Valová, Žižkova, Komenského či na 
náměstí Osvobození i Masarykově. Tra-
dičně je v Zábřeze nazdobeno také několik 
stromů včetně nejvyššího jehličnanu před 
zámkem. Douglaska tisolistá byla několik 
dní zdobena a poprvé se rozsvítila na prv-
ní adventní neděli. „Velké poděkování pa-
tří zejména pracovníkům Technických slu-
žeb, kteří na instalaci osvětlení pracovali 
od začátku listopadu. Moc nás těší opětov-
ná podpora Skupiny ČEZ, která i v této ne-

lehké době na rozšíření vánoční výzdoby 
přispěla,“ uvedl starosta František John. 

Ručně malovaný betlém se zábřežský-
mi motivy od Tomáše Velzla doplní strom 
před zámkem poslední adventní týden. 
Světelné dekorace budou zdobit město až 
do Tří králů.

Stalo se již tradicí, že adventní období v 
Zábřeze zahajuje Mikuláš. Akce, která na 
Masarykovo náměstí pravidelně láká tisí-
ce lidí, ale musela být opět kvůli krizovým 
opatřením zrušena. Pořádající Spolek Me-
toděj, Skautské středisko Skalička i měs-
to Zábřeh se shodly, že s ohledem na sou-
časnou epidemiologickou situaci a vládní 
opatření by nebylo vhodné a koneckonců 
ani možné akci uskutečnit, přestože se Se-
tkání s Mikulášem, jeho andělskou druži-
nou i čerty připravovalo od začátku listo-
padu. „Bohužel se situace opět nevyvíjí 
dobře. V souladu s doporučením vlády i 
hejtmana jsme proto přistoupili ke zrušení 
akce, při které dochází ke kumulaci mnoha 
občanů a především dětí. Děkujeme všem 
za pochopení a budeme doufat, že příští 
rok se Mikuláš do Zábřeha vrátí,“ uvedl 
místostarosta Josef Klimek.  (red)

Vánoční výzdoba rozzářila město,
Mikuláš opět na náměstí nedorazí Ve čtvrtek 11. 11. v 11 

hodin požehnal zábřežský 
kaplan P. Karel Skočovský 
nově zrestaurovaný pís-
kovcový kříž v Kopečné 
ulici. Kříž byl postaven v 
roce 1917 na památku vo-
jáků ze Zábřeha padlých 
v 1. světové válce, a to na 
místě původního dřevě-
ného kříže. Sakrální pa-
mátku nechalo v letošním 
roce zrestaurovat město 
s finanční podporou Olo-
mouckého kraje. 

Datum obřadu nebylo vybráno náho-
dou, 11. listopadu 1918 v 11 hodin, sym-
bolicky na den sv. Martina, patrona všech 
vojáků, byly po podepsání příměří v Com-
piègne ukončeny boje na všech frontách 
1. světové války. Tento den byl následně 

věnován veteránům všech válečných kon-
fliktů a slaví se ve všech demokratických 
zemích Evropy, USA a Kanadě jako vý-
znamná připomínka vítězství demokracie 
ve světě. V ČR se slaví a je významným 
dnem od roku 2004. Do budoucna tak 
bude kříž připomínat i tyto události.  (red)

Titul Babička roku 2021 zůstává v Olo-
mouckém kraji. Vítězství v celostátním fi-
nálovém kole si odnesla Helena Seidlová 

ze Zábřeha. Třetí ročník soutěže se už tra-
dičně konal na Výstavišti Flora Olomouc. 
„Nečekala jsem to, laťka byla vysoko. Cí-
tím se šťastně, děkuji celé rodině i ředitel-
ce soutěže za úžasný zážitek,“ řekla po vy-
hlášení dojatě Helena Seidlová (na sním-
ku druhá zleva). Porotu zaujala mj. tan-
cem, kdy si jako pomocnici na pódium 
přizvala svou vnučku.

V Olomouci se v celostátním finále utka-
lo třináct soutěžících, stříbrnou medaili a 
současně titul Babička sympatie vybojova-
la Emilie Říhová z Tábora. Na třetí příčce 
se umístila Helena Pechočiaková z Dolního 
Vítkova v Libereckém kraji.  (red)

Babička roku 2021 je ze Zábřeha

Čtrnácté zasedání zastupitelstva města se uskuteční ve středu 
9. prosince od 16 hodin v kině Retro.

Krajská energolinka pomůže lidem, jejichž 
dodavatel zkrachoval

Olomoucký kraj zřídil novou telefon-
ní a e-mailovou energolinku. Proškolení 
pracovníci budou jejím prostřednictvím 
pomáhat lidem, jejichž dodavatel ener-
gie ukončil činnost. Služba bude fungo-
vat v pracovní dny od sedmi do patnácti 
hodin a je určena pro všechny obyvatele 
regionu.

„Lidé, kteří se kvůli rozkolísanému 
energetickém trhu ocitli v nepříznivé so-
ciální situaci, se mohou obrátit na pra-
covníky odborů sociálních věcí přísluš-
ných obecních úřadů a na kontaktní pra-
coviště úřadu práce,“ dodal náměstek 

hejtmana Ivo Slavotínek.
Dotazy občanů budou zodpovídat i 

krajští pracovníci energetického hospo-
dářství. Praktické rady a návody nalez-
nou zájemci také na webových stránkách 
Energetického regulačního úřadu www.
eru.cz. „Linka je primárně k dispozici 
občanům, kteří nemají přístup k interne-
tu nebo nejsou v jeho používání zběhlí do 
té míry, aby si sami potřebné informace 
dohledali,“ vysvětlil Jan Šafařík, náměs-
tek hejtmana Olomouckého kraje. Kon-
takty – tel: 602 802 442, 725 816 254, e-
mail: energolinka@olkraj.cz. (red)

V podloubí zámku bude opět strom
splněných přání

Městská sociální zařízení připravila 
v součinnosti s městem tradiční charita-
tivní akci Strom splněných přání. „Při-
chází předvánoční čas a s ním nejkrás-
nější svátky v roce. V našem okolí je ale 
mnoho dětí, které neznají Vánoce tak 
jako my, a ne každé z nich má to štěstí, 
aby dostalo, co si přálo. Pojďme proto 
společně udělat radost dětem azylového 
domu v Zábřeze a vytvořit jim tak kou-
zelné Vánoce,“ uvedla vedoucí Měst-
ských sociálních zařízení Petra Janů. 
Letos bude v Domově pro osamělé rodi-
če s dětmi trávit Vánoce sedmnáct dětí 
ve věku od 10 měsíců do 16 let. Všich-
ni, kdo se rozhodnou splnit některé dět-

ské přání, mohou přijít od 6. prosince 
do podloubí budovy městského úřadu 
na Masarykově náměstí, kde bude stát 
obálkami ověšený vánoční stromeček. 

Do těchto obálek si děti namalovaly a 
napsaly svá vánoční přání. Dárek je poté 
potřeba předat do Domova pro osamělé 
rodiče s dětmi na adresu Tunklova 1 nej-
později do neděle 19. prosince. „Bude-
me moc rádi, když dárek zabalíte a neza-
pomenete k němu dát i kartičku, ať víme, 
komu dárek patří. Děkujeme, že nám po-
máháte dělat Vánoce krásnější,“ dopl-
nila Petra Janů. Dárky budou dětem pře-
dány pod vánočním stromečkem v azy-
lovém domě.  (red)

Radnice ocenila péči o květinovou výzdobu 
Další ročník soutěže o nejkrásnější kvě-

tinovou výzdobu už má své vítěze. Slav-
nostní vyhlášení proběhlo ve středu 10. 
listopadu v prostorách matriky městské-
ho úřadu. 

Ocenění za květinovou výzdobu balkó-
nů získal Miloš Unzeitig s nepřehlédnu-
telným balkónem v Kahlikově ulici spo-
lu s Miloslavou Hrabáčkovou a Ivanou 
Janků. Trojnásobnou vítězkou kategorie 
předzahrádek v místních částech Zábřeha 
se stala Hana Koutná z Václavova, která 
stále květinovou výzdobu doplňuje. Dru-
hé místo mířilo do Hněvkova k Jarosla-
vě Wiedermannové, třetí se umístila Jana 
Kvapilová z Václavova. „Rok od roku 
bývá hodnocení květinové výzdoby ná-

ročnější. Velmi nás těší zájem, motivace i 
zdravá rivalita soutěžících. Letos navíc té-
měř polovinu přihlášených tvořili občané 
z místních částí,“ zhodnotil starosta Fran-
tišek John.

V kategorii předzahrádek rodinného 
domu měla silné zastoupení ulice V Opra-
vě. Třetí místo patřilo Emílii Šrotové, dru-
hé Jaroslavě Titzlové. Pomyslné zlato zís-
kala Jindřiška Jankovská z ulice V Háječ-
ku. Hodnocena byla také květinová výz-
doba okna či domovního vstupu, kde byla 
nejvíce ohodnocena Vlasta Kociánová 
před Hanou Valentovou a Boženou Stra-
kovou. Předáno bylo také zvláštní poděko-
vání Boženě Perglerové pečující o veřejné 
prostranství na Severovýchodě. (red)

ZÁBŘEH TŘÍDÍ
Město Zábřeh zapůjčí ZDARMA všem občanům žijícím v rodinných domech na území města 
3 označené plastové nádoby o objemu 240 litrů na plast, papír a bioodpad. Stávající sběrná místa zůsta-
nou zachována a navíc budou doplněna o další nádoby na tříděný odpad. Nádoby na třídění odpadu jsou 
vydávány ve firmě EKO servis Zábřeh, sběrném dvoru SEPAREX a v plaveckém areálu.

Nový systém SVOZU tříděného odpadu v Zábřeze bude zahájen od ledna příštího roku. Harmonogram 
svozu odpadů na rok 2022 bude ve formě plánovacího kalendáře zveřejněn v 17. vydání Zpravodaje Zábřeh.

BIOPLAST PAPÍR
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Aula gymnázia se stala dějištěm le-
tošního ročníku nesoutěžní přehlíd-
ky pěveckých sborů Kálikův podzim. 
Gymnázium v letošním roce slaví 125. 
výročí a osobnost Václava Kálika je s 
ním spojena nejen jeho zdejším studi-
em, ale také díky Václavovu otci, prv-
nímu řediteli školy. 

Festival byl roz-
dělen na dvě čás-
ti. V první ne-
veřejné probí-
hal workshop pro 
pěvecké sbory a 
nutné akustické 
zkoušky, které za-
vršil koncert pro 
veřejnost. Vystou-
pení jednotlivých 
uskupení hodnoti-
la odborná porota, 
kterou tvořili prof. 
Stanislav Pechá-
ček z Karlovy uni-
verzity, Lukáš Ko-
zubík z Pražského 

filharmonického sboru a domácí sbor-
mistr Karol Ozorovský. I přes nepříz-
nivou epidemickou situaci se podařilo 
vytvořit příjemnou atmosféru prová-
zenou pozitivními ohlasy posluchačů. 
Akci finančně podpořilo město a Olo-
moucký kraj.  (red)

Kálikův podzim rozezněl gymnázium

Vidět a být viděn, je jedno ze zá-
kladních pravidel bezpečného chování 
v silničním provozu. Zatímco cyklisté 
a chodci by měli dbát na řádné osvět-
lení a vybavení reflexními prvky, řidiči 
musí mít dobrý výhled z vozidel a užít 
osvětlení, které reaguje na aktuální kli-
matické podmínky. Jak se ukázalo ve 
čtvrtek 11. listopadu při dopravně pre-
ventivní akci realizované na Zábřežsku 
v součinnosti s krajským koordináto-
rem BESIPu Miroslavem Charouzem, 
řada řidičů (i když už se dříve stmívá) 
za soumraku stále užívá pouze světla 
pro denní svícení, což je zcela nevyho-
vující. 

Oběťmi vážných dopravních nehod 
často bývají špatně viditelní chodci a 
cyklisté. Bezpečnost přitom lze snadno 

zvýšit pomocí vhodně zvoleného oble-
čení a doplňků z reflexních materiálů. 
Již od února 2016 navíc zákon ukládá 
chodcům povinnost mít na sobě reflex-
ní prvky pod až dvoutisícovou pokutou. 

Během kontroly policisté zjistili hned 
několik nešvarů. Cyklisté užívali slabá 
světla nebo použili stanovené osvětlení, 
ale překryli ho batohem či zavazadlem 
v nosiči. Domluvili i dvěma cyklistům, 
kteří měli svá kola vybavena, ale proto-
že jeli jen kousek, považovali za zby-
tečné osvětlení použít. 

Kontrolovaní chodci, cyklisté i řidiči 
byli v rámci této akce vybaveni drobný-
mi dárky, reflexními doplňky. Hříšníci 
proto, aby v pořádku dorazili domů, od-
povědní účastníci provozu za odměnu. 
 (red)

Dopravní akce se zaměřila na správnou 
viditelnost

Plný sál kina Retro přilákalo ve stře-
du 10. listopadu promítání filmu Jed-
notka intenzivního života. Snímek po-
jednávající o průkopnících české ne-
mocniční paliativní péče Ondřeji Ko-
peckém a Kateřině Rusinové nabídl 
pohled do posledních chvil několi-
ka lidí, kterým se tito odborníci sna-
ží pomoci zvýšit kvalitu závěru živo-
ta. Přesto (nebo právě proto), že jde o 
dokument zcela otevřený, realitu ne-
přikrášlující a předkládající mnohé zá-
važné náměty k zamyšlení, není po-

chmurný a pesimistický.
Význam kvalitního prožití konce ži-

vota je téma nadobyčej osobní a vý-
znamné. Nejlépe o tom vypovídala ná-
sledná beseda s MUDr. Ondřejem Ko-
peckým, jedním z hlavních protagoni-
stů filmu, a členem paliativního týmu 
Fakultní nemocnice Olomouc Sláv-
kem Vurstem. Ta se nakonec protáhla 
na téměř dvě hodiny. Pro velký zájem 
pak kino Retro uvedlo Jednotku inten-
zivního života znovu ve čtvrtek 25. 
listopadu.  (red)

Dokument o posledních chvílích zaplnil sál

KRÁTCE Z RADY
Rada města na svém 63. jednání v úte-

rý 9. listopadu mimo jiné projednala ná-
sledující materiály:

• Schválila poskytnutí dotace 7.000 
Kč místní organizaci Svazu tělesně po-
stižených ČR, která je určena na celoroč-
ní činnost.

• Schválila poskytnutí investiční do-
tace ve výši 40.000 Kč TJ Loko Zábřeh, 
která je určena na pořízení sekačky na 
trávu, a 32.000 Kč na celoroční činnost 
tělovýchovné jednoty.

• Vzala na vědomí stav hospodaření 
v rámci hospodářské činnosti města Zá-
břeh k 30. 9. 2021.

• Schválila výkup tří obrazů (Mor. 
Sázava 2 – imprese, Mor. Sázava 4 – re-
alismus a Železniční most u Rafandy) 
ak. malíře Františka Remeše za celkovou 
kupní cenu 65.000 Kč.

• Schválila ukončení nájmu prosto-
ru pro podnikání v budově Žižkova 29 
a souhlasila s vypsáním volného nabíd-
kového řízení na pronájem těchto prostor 
o ploše 65 m2 za podmínek: minimální 
cena nájmu 1.200 Kč/m2/rok + DPH (po-
kud je nájemce plátce) s valorizací, jisto-
ta ve výši tříměsíčního nabídnutého ná-
jemného, doba nájmu neurčitá s šestimě-
síční výpovědní dobou, účel nájmu: ob-
chodní činnost, služby, kancelář.

• Vzala na vědomí výpověď z nájmu 
pozemku o výměře 25 m2, na kterém je 
umístěn novinový stánek, k 30. 9. 2021 s 
tříměsíční výpovědní dobou a odsouhla-
sila zveřejnění záměru pronájmu tohoto 
pozemku na základě předložené žádosti.

• Souhlasila s opravou bytu 3+1 v 
bytovém domě Kosmonautů 8 v před-
běžné ceně 207.000 Kč.

• Schválila výsledné pořadí nabídek 
na provedení veřejné zakázky Parkova-
cí plochy na sídlišti Výsluní II. etapa. 
V soutěži zvítězila nabídka společnosti 
Swietelsky stavební s. r. o. Rada rovněž 
schválila uzavření smlouvy o dílo s touto 
společností v celkové ceně 3.150.000 Kč 
bez DPH. 

• Schválila uzavření smlouvy o pře-
ložení sítě elektronických komunikací se 
společností Cetin a. s. pro rozšíření stá-
vající účelové komunikace k Separexu.

• Schválila Plán zimní údržby míst-
ních a účelových komunikací a chodníků 
pro město a jeho místní části pro zimní 
období 2021 – 2022.

• Schválila podání žádosti Minister-
stvu kultury ČR o poskytnutí dotace na 
rok 2022 ve výši 35.000 Kč na novou 
službu uživatelům Městské knihovny 
Zábřeh, e-výpůjčky.   (red)

Děvčata z oddílu Mažo-
retky Severovýchod Zá-
břeh pod vedením Dany 
Koryčánkové se v soutě-
ži federace IFMS úspěšně 
probojovala přes domácí 
kola až na mistrovství svě-
ta v mažoretkovém sportu, 
které se konalo 22. až 23. 
října v Praze. V silné kon-
kurenci se rozhodně ne-
ztratila.

V kategorii sólo juni-
or pom-pom se v sestavě 
v keltském stylu plné ta-
nečních a akrobatických 
prvků předvedla Tereza 
Špačková, což jí vynes-
lo 4. místo. V kategorii 
duo senior pom-pom Zábřeh reprezen-
tovaly hned dvě dvojice a obě zazářily, 
přestože jim vystoupení ohrozily nena-
dálé organizační problémy. Duo Niko-
la Braunerová a Adriana Vítková se se 

svou akční choreografii Assassins Creed 
zaslouženě umístilo na 4. místě. Fanouš-
ky pak ještě víc potěšilo vystoupení Zu-
zany Černé a Terezy Špačkové v lyrické 
sestavě Together, která dvojici vynesla 
3. místo a vytouženou medaili.  (red)

Mažoretky přivezly medaili z mistrovství světa

Pavel Jurenka (63)
Milan Mikulík (76)
Marie Adámková (87)
PaedDr. Libuše Malinová (68)
Marie Haberlandová (95)
Emilie Niederlová (79)
Štěpánka Nováková (91)
Marta Braunerová (81) 
Zdeněk Lipavský (65)
Dagmar Botíková (95)
Bohuslava Hanáková (84)

Rozloučili jsme se
3. 11.
5. 11.
6. 11.

10. 11.
11. 11.
14. 11.
16. 11.
18. 11.
18. 11.
21. 11.
23. 11.

Setkání pětasedmdesátníků 
se odkládá

Setkání pětasedmdesátníků, které 
město pořádá v podzimních měsících, 
se z důvodu nepříznivé epidemiologic-
ké situace uskuteční až v první polovině 
příštího roku. Společné posezení senio-
rů v Katolickém domě doprovodí hudba, 
tanec, občerstvení, vystoupení místních 
sborů či tanečních souborů. Na setkání 
bude pozváno 180 pětasedmdesátníků. 
Náhradní termín bude včas zveřejněn 
prostřednictvím zpravodaje i dalších in-
formačních kanálů města. (red)

Knihomolský adventní 
kalendář 2021

Po mnoha pozitivních ohlasech připra-
vila Městská knihovna Zábřeh také letos 
adventní hru, která bude opět probíhat 
výhradně on-line. Knihomolský advent-
ní kalendář pro děti i dospělé se otevře 1. 
prosince na webových stránkách knihov-
na.zabreh.cz. Každý den až do Vánoc v 
něm přibude jedna kreslená literární po-
stava, jejíž jméno je klíčem ke splnění zá-
věrečného úkolu. Ten bude zveřejněn 23. 
prosince, čas na jeho splnění budou mít 
soutěžící až do konce roku. Vyhodnoce-
ní soutěže proběhne v lednu, pro výherce 
jsou připraveny pěkné ceny.  (red)

Osmáci bojovali  
v dějepisné soutěži

Ve středu 10. listopadu se v zábřež-
ském muzeu sešli po loňské covidové 
pauze týmy osmáků z místních škol k již 
9. ročníku regionální dějepisné soutěže 
Toulky zábřežskou historií. 

Úkoly byly plněny formou úkolů pří-
mo v muzeu, týmy tak kupříkladu hle-
daly informace v expozici, v klipech o 
historii a pracovaly se starým textem či 
mapou. Soutěžící se vypravili i do teré-
nu, aby si ve staré části Zábřehu zahráli 
městskou hru či podrobněji prozkoumali 
jednu z památek města – kašnu. 

Cestou k úspěchu tak nebyly jen zna-
losti z učebnic, ale především postřeh, 
dobrá paměť a týmová spolupráce. Sou-
těž ovládly na prvních dvou místech 
týmy z nižšího gymnázia, bronz vybojo-
valo družstvo ze ZŠ B. Němcové.  (red) 

Zábřežští plavci 
zabodovali

Zábřežští plavci kategorie masters se o 
víkendu konečně dočkali a po téměř dvou-
leté pauze se mohli utkat na republikové 
úrovni o cenné kovy. V České Lípě se 6. 
až 7. listopadu uskutečnilo VI. zimní me-
zinárodní mistrovství ČR v plavání mas-
ters a XXI. ročník Korunní cup. 

Zábřeh reprezentovali Petr Horvát ml. v 
kategorii A, Jiří Šíp a Petr Horvát v kate-
gorii E. Nejvíce se dařilo mladšímu z Hor-
vátů, který jako jediný nastoupil do všech 
patnácti vypsaných disciplín, kde ve své 
kategorii vybojoval 9x první, 5x druhé a 
1x třetí místo. Největšího úspěchu dosá-
hl na trati 200 m znak, kde získal v cel-
kovém hodnocení všech mužů (výkon dle 
věku přepočten na body) druhé místo. Jiří 
Šíp si vyplaval ve své kategorii 2x první 
a 3x druhé místo. V celkovém hodnocení 
všech mužů na 200 m znak si doplaval pro 
vynikající třetí místo. Petr Horvát st. si v 
nabité konkurenci doplaval pro 2x druhé a 
1x třetí místo.  (red) 

Na stadionu se hrají 
mölkky

Na městském stadionu lze běžně zastih-
nout atlety či fotbalisty. Sportovní kluby 
Zábřeh ale přejí i sportům, které v Česku 
zatím tolik neprorazily. Jedním z nich jsou 
mölkky, které vychází z několik staletí sta-
ré finské hry a rychle se stávají světovým 
fenoménem.

Mölkky jsou originální venkovní hra 
podobná pétanque. Mohou se hrát kde-
koliv venku na prakticky jakémkoliv po-
vrchu. Hrají jednotlivci i týmy. Nezáleží 
na věku ani fyzické kondici. Hra je zalo-
žena na kombinaci dovedností a náhody s 
jednoduchými pravidly – hráči se střídají 
v házení kolíkem a snaží se při tom srazit 
kuželky s různými čísly. Hru iniciovali v 
Zábřeze Martin a David Pelikánovi. Jejich 
Klub sportů a her Sever už uspořádal dva 
turnaje s názvem Zábřežský kolík. 

Zájemci o tuto hru najdou více infor-
mací na www.sprtec.info/rubrika/molkky 
či tel: 739 927 246.  (red) 
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581 114 715 

NABÍDKA PRÁCE 

www.hanza-sro.cz lenka.unzeitigova@hanza.com 

ELEKTRIKÁŘE 
MECHANIKY 

Prosperující firma s dlouholetým působením 
na zahraničním trhu se švédským vlastníkem 

hledá do své výroby v Zábřehu 

Nabízíme: 
▪ 13. plat 
▪ Firemní stravování 
▪ 5 týdnů dovolené 
▪ Práci na jednosměnný provoz 

výuka na učebně Zábřeh nebo online...

 

Roznos tohoto vydání zpravodaje do poštovních 
schránek bude probíhat od 2. do 7. prosince, 

distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p.

Příští číslo zpravodaje Zábřeh vyjde ve středu 
22. prosince.
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SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU OKNA, BALKÓNU A PŘEDZAHRÁDKY 2021

Květinová výzdoba balkónu

1. místo – pan Unzeitig, Kahlikova 2. místo – paní Hrabáčková, Severovýchod 3. místo – paní Janků, 28. října

Květinová úprava předzahrádky v místních částech

1. místo – paní Koutná, Václavov 2. místo – paní Wiedermannová, Hněvkov 3. místo – paní Kvapilová, Václavov

Květinová úprava předzahrádky rodinného domu 

1. místo – paní Jankovská, V Háječku 2. místo – paní Titzlová, V Opravě 3. místo – paní Šrotová, V Opravě

Květinová výzdoba okna a domovního vstupu

1. místo – paní Kociánová, Nemilská 2. místo – paní Valentová, Hněvkov 3. místo – paní Straková, Václavov

Poděkování za péči o veřejné prostranství 

Paní Perglerová, Severovýchod Paní Perglerová, Severovýchod
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V pátek 12. listopadu se do zábřežské-
ho kulturáku přivalil třetí ročník Kou-
le festu plného pořádné show i nemalé 
dávky pohody. Festival letos startoval 
netradičně v 18:55 odpočtem, za zvuku 
zvonů a následně hymny Koule festu. 
Po ní otevřela večer svým vystoupením 
Kateřina Marie Tichá s kapelou Band-
jeez. Kromě perfektního hudebního vý-
konu umělců bylo jejich vystoupení 
symbolickou vzpomínkou na zesnulého 

Davida Stypku, 
který s Bandjeez 
zahrál na prvním 
ročníku festivalu.

N á s l e d o v a -
la ostravská ka-
pela Nedivoč a 
šumperská kape-
la Trocha klidu, 
která rozvířila 
stovky návštěv-
níků nejen svou 
energií a rebel-
skými kousky 
na podiu. Hlav-
ně ale navodila 

správnou atmosféru pro hlavní hvězdu 
večera, kapelu Mirai, o týden pozdě-
ji přebírající Českého slavíka 2021. Ta 
měla kromě svých hitů a show pro divá-
ky připraven vtípek v podobě plavby na 
vlnách tvořených rukami publika na na-
fukovací jahodě. Při vystoupení lídr ka-
pely Mirai Navrátil zjevně nešetřil ener-
gií, přestože jej už následující den čeka-
lo další kolo StarDance.  (red)

Mirai se Koule festem plavil 
na nafukovací jahodě

Je to v Zábřehu již mnohaletá tradice. 
Také letos si orchestr Moravia Big Band 
pozval na svůj vánoční koncert přitažli-
vého hudebního hosta. V úterý 21. pro-
since spolu s kmenovými vokalisty ban-
du vystoupí v kulturním domě výrazná 
osobnost české populární hudby – zpě-
vačka a herečka Olga Lounová.

Koncertní program nabídne pestrý 
mix písní: nejslavnější jazzové a swin-
gové standardy, ale i písně z jiných žán-
rových vod, vždy však v originálních bi-
gbandových aranžích. Chybět nebudou 
ani tradiční závěrečné koledy. „Kromě 
nich Olga Lounová v Zábřehu zazpí-
vá i své největší hity jako Brány svaté, 
K výškám nebo chytlavý song Jsem op-

timista, který boduje především jako vi-
deoklip na youtube, kde má téměř třicet 
milionů zhlédnutí. Těšit se můžeme i na 
píseň Protože to nevzdám!, kterou zpě-
vačka napsala pro charitativní projekt 
na pomoc týraným a opuštěným psům a 
v originále nazpívala s řadou prvotříd-
ních zpěváků, třeba s Martou Kubišovou 
nebo Richardem Krajčo,“ popisuje kon-
certní taháky Zdeněk David z kulturní-
ho domu.

Tradiční vánoční vystoupení Mora-
via Big Bandu má začátek v 19 hodin. 
Vstupenky v hodnotě od 340 korun lze v 
předprodeji pořídit na pokladně kultur-
ního domu nebo na stránkách kulturak.
info.  (red)

S Moravia Big Bandem zazpívá Olga Lounová

Od roku 1968, po obnovení čtyřleté-
ho studia a názvu gymnasium, postup-
ně narůstal počet přírodovědně oriento-
vaných tříd. Díky některým profesorům 
se i v 70. a 80. letech podařilo provozo-
vat ideově nezatížené aktivity jako hu-
dební a pěvecký soubor, dramatický a 
recitační kroužek, na gymnáziu vzniklo 
několik hudebních skupin, vzešla odtud 
řada sportovních a společenských akcí, 
mj. oblíbené Diskohrátky či Velikonoční 
pochod, předchůdce 1. Jarního pochodu 
– Memoriálu Arnošta Valenty. 

Od roku 1976 se začalo omlazovat 
žactvo, na střední školy začali nastupo-
vat absolventi už osmých tříd základ-
ních škol. Zároveň byl zaveden nový 
předmět Základy výroby a odborné pra-
xe v rámci již několikáté vlny usilující o 
„větší sepětí školy se životem“. 

Listopad 1989 přinesl především 
změny v koncepci školy. Samotného 
revolučního vření se zúčastnila většina 
studentů a část pedagogického sboru, v 
lednu 1990 zde přestaly existovat SSM i 

organizace KSČ. V Zábřeze jako v jed-
nom z prvních gymnázií v kraji si mohli 
studenti zvolit místo povinné výuky ruš-
tiny výuku angličtiny, němčiny či fran-
couzštiny. Už ve školním roce 1990/91 
bylo obnoveno osmileté gymnázium, s 
tím ovšem škola začala trpět ještě vět-
ším nedostatkem prostor. I proto na jaře 
1990 odstartovala přístavba křídla při 
ulici 28. října, kterou se výrazně navý-
šila kapacita školy. 

Období od počátku devadesátých let 
do současnosti přineslo při srovnání s 
předchozím obdobím nevídanou éru sta-
bility. Škola se, stejně jako celá společ-
nost, modernizovala, stabilizoval se pe-
dagogický sbor. Oslavy 100 let v roce 
1996 se staly příležitostí k bilancová-
ní, které ani po pětadvaceti letech ne-
zastaralo. Kvalitu výuky nejlépe doku-
mentuje každoročně vysoký počet stu-
dentů přijatých na vysoké školy či je-
jich úspěšnost u maturitních zkoušek i 
ve srovnání s ostatními gymnázii v kra-
ji. Hlavní devízou Gymnázia Zábřeh ale 
zůstává především rodinná atmosféra a 
přátelské vztahy mnohdy přetrvávající 
po celý život – jak je zde koneckonců 
dobrou tradicí.  (red)

125 let Gymnázia Zábřeh –1968 až 2021 (4. část)

Divadelní abonmá zve 
na herecké hvězdy

Šest lákavých titulů rozdělených do 
dvou abonentních skupin nabídne di-
vadelní předplatné, které pro milovní-
ky Thálie připravil kulturní dům na pří-
ští rok. 

„V současné, pro kulturní sféru velmi 
nejisté době jsme nabídku abonentních 
představení oproti minulým letům trochu 
zeštíhlili. Stejně jako v minulosti se však 
v Zábřehu objeví výrazné herecké osob-
nosti, mezi jinými Hynek Čermák, Lin-
da Rybová, Jiří Langmajer, Pavel Liška, 
David Novotný, Vanda Hybnerová, Jan 
Potměšil, Igor Chmela, Martin Hofmann 
nebo Bohumil Klepl,“ uvedl Zdeněk Da-
vid ze Zábřežské kulturní. Zatímco stá-
vající předplatitelé měli možnost využít 
přednostního práva pro nákup abonentky 
již v listopadu, ti noví si mohou předplat-
né zakoupit do pátku 10. prosince. Vý-
hodou abonmá je nejen komfort stálého 
místa v hledišti, ale i výrazně zvýhodně-
ná cena vstupenky. Abonentka je přenos-
ná, takže ji lze využít i jako originální a 
hodnotný dárek.

Pravidla spojená s nákupem divadelní-
ho předplatného, online přihlášku a pře-
hled nabízených titulů zájemci najdou na 
webových stránkách Zábřežské kulturní. 
Doprodej jednotlivých vstupenek na prv-
ní divadelní tituly roku 2022 bude zahá-
jen v pondělí 13. prosince.  (red)

V Bartoloměji zazní 
gregoriánský chorál

Po dlouhých pěti letech se v sobotu 
11. prosince v Zábřehu opět představí 
soubor Schola Gregoriana Pragensis 
řadící se mezi přední světové interprety 
středověké duchovní hudby. 

Tentokrát obohatí náš adventní čas 
koncertním programem s názvem Ra-
dujte se, Pán je blízko, který je věno-
ván nadcházejícím vánočním svátkům 
a reflektuje prvky zamyšlení, soustře-
dění i nastávající radosti. Mužský vo-
kální soubor působící pod uměleckým 
vedením Davida Ebena byl založen v 
roce 1987. Zaměřuje se jak na interpre-
taci gregoriánského chorálu, tak i na 
uvádění gregoriánských zpěvů vlastní 
české chorální tradice. Díky intenziv-
nímu studiu středověkých pramenů za-
znívá v programech často i řada unikát-
ních nově objevených skladeb ze 13. až 
15. století.

Koncert v kostele sv. Bartolomě-
je má začátek v 16 hodin. Vstupenky 
v hodnotě 100 korun lze v předprode-
ji pořídit na pokladně kulturního domu 
nebo online na stránkách www.kultu-
rak.info, děti mají vstup zdarma.  (red) 

Baletky: sonda do 
ženské duše

S úspěšnou komedií dánské autor-
ky Astrid Saalbachové Baletky se v ne-
děli 12. prosince představí v kulturním 
domě václavovští ochotníci. Divadelní 
spolek Václav nastudoval pod režijním 
vedením Josefa Königa hru o šesti že-
nách, které se sejdou na taneční hodi-
ně. „Nejedná se o žádné profesionální 
tanečnice, ale právě naopak o obyčejné 
ženy, pro které je tanec chvilkovým úni-
kem ze všedního života. Jenže tomu ne-
lze jen tak snadno uniknout, a tak se bě-
hem jedné taneční lekce dozvídáme hod-
ně o jejich životech, vztazích, starostech, 
radostech, bolestech i touhách,“ uvedl k 
Baletkám václavovský principál. 

Představení má začátek v 16 hodin, 
vstupné lze pořídit za stokorunu, abo-
nenti divadelního předplatného na rok 
2022 za vstup zaplatí pouze symbolic-
kých 20 korun.  (red) 

Tři verze života přinesly 
skvělé herecké výkony

V úterý 9. listopadu patřil zábřežský 
kulturák opět divadlu, konkrétně hře 
francouzské dramatičky Yasminy Reza 
Tři verze života. Komedie představující 
tři možné varianty jedné situace si po-
hrává s myšlenkou, co by bylo, kdyby… 

Dva manželské páry, David Prachař s 
Lindou Rybovou a Igor Chmela s Janou 
Janěkovou ml., představitelé čtyř dob-
ře se doplňujících různých charakterů, 
se sejdou na ne tak úplně plánované ná-
vštěvě. I když jde o komedii, hra nena-
bízí plytký humor, neustále mění polohy 
od melancholické přes tragikomickou 
až po absurdní. Fakt, že se všemi vari-
antami proplétá problematika rodičov-
ství, činí hru pro diváka o to poutavější.

Návštěvníci neměli čas se ani chvíli 
nudit, a to i díky skvělým hereckým vý-
konům, které se mohly opřít o výborně 
napsané dialogy.  (red) 

Barborku ve svátek 
rozezněly varhany

Kostel sv. 
Barbory pa-
třil ve státní 
svátek 17. 
l i s topadu 
vystoupe-
ní výrazné 
osobnosti 
české var-
hanní scény 
Michae ly 
Káčerkové.
Varhanice 
koncertují-
cí v České 
republice, 

v řadě evropských zemí, ale i USA a Ja-
ponsku zahájila své vystoupení přenáše-
né na plátno preludiem a fugou Johanna 
Sebastiana Bacha. Následoval koncert d 
moll, skladbu Alessandra Marcella prosla-
vil opět Bach. Další dvě ukázky představi-
ly díla pozapomenutého českého sklada-
tele Johanna Caspara Ferdinanda Fische-
ra a romantického autora Josefa Gabriela 
Rheinbergera.

Závěr slavnostního koncertu kona-
ného za podpory Olomouckého kraje a 
Nadace Život umělce opět patřil Johan-
nu Sebastianu Bachovi.  (red)

Listopad a prosinec patří v Minigalerii 
Pivovaru Welzl černobílým fotografiím 
Vladimíra Skalického z Lanškrouna. Vý-
stava je zároveň poctou starému vyvolá-
vání fotografií v temné komoře. „Černo-
bílá fotografie mi učarovala. Barevná a 
černobílá fotografie mluví různým jazy-
kem. V barvě je ukryta realita a kdo bar-

vu neumí, neudělá dobré obrázky. Černo-
bílá fotografie je krásná svojí abstrakcí. 
Již ze své podstaty přeměňuje barvu na 
černou, bílou a spoustu valérů šedé. Di-
vák více vnímá podstatu obrazu. Může se 
soustředit na obsah,“ uvedl autor výsta-
vy, na které osobitým stylem představuje 
atmosféru Litovelského Pomoraví.  (red)

Galerie u Wezla patří Litovelskému Pomoraví

Půjdem spolu 
do Betléma

Letošní vánoční svátky opět doprovo-
dí výstava betlémů z muzejních sbírek na-
zvaná Půjdem spolu do Betléma. V měst-
ském muzeu se návštěvníci mohou potěšit 
pohledem na více než dvacet betlémových 
souborů vyrobených z rozmanitých mate-
riálů, v různých obdobích a v různé veli-
kosti. Návštěvníci si budou moci prohléd-
nout i nejnovější přírůstky muzejní sbírky, 
a to betlém Břetislava Vávry z Klopiny 
vyrobený v roce 2018 a půvabný pletený 
betlém, který v roce 2006 vyrobily Marie 
Macková, Josefa Psotová a Jana Tunyso-
vá a do sbírek muzea jej darovaly loni.

Výstava zahájená v sobotu 27. listopa-
du bude k vidění do 9. ledna, původně avi-
zovaná výstava V rukou restaurátora se z 
organizačních důvodů přesouvá na leden 
2022.  (red) 



KČT O ZdP
Zábřeh

Madalen

Divadlo Václav

Řimskokatolická 
farnost

Římskokatolická 
farnost

ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 17x ročně. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, 789 01 Zábřeh. Vydavatel: 
Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh,  IČ: 00303640. Místo vydávání: Zábřeh. Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo E 12891. Šéfredaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel: 
731 109 406, e-mail: kratochvil@zabreh.cz. Příjem inzerce: Iva Kovářová, mobil: 603 984 313, e-mail: info@ic.zabreh.cz. U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování 
a tisk: Trifox Šumperk. Náklad 6.400 kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 15. prosince, číslo 17 vyjde 22. prosince 2021.

Úterý 21. prosince

Sobota 4. prosince

Neděle 5. prosince

Středa 8. prosince

Sobota 11. prosince

Pátek 3. prosince

Neděle 12. prosince
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Čtvrtek 2. prosince

Středa 15. prosince

Pátek 17. prosince

Čtvrtek 9. prosince

Pátek 10. prosince

Čtvrtek 23. prosince

Sobota 25. prosince

Neděle 19. prosince

Čtvrtek 16. prosince

RESIDENT EVIL: RACOON CITY
Horor, 107 min, nepřístupné do 15 let, titulky. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Animovaný, 88 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:00, 120 Kč
KAREL
Dokument, 127 min, bez omezení, české znění.  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

DVA SNĚHULÁCI O VÁNOCÍCH 
Klasickou pohádku s řadou vánočních koled připravilo Liduščino divadlo Roztoky u Prahy. Určeno pro 
MŠ, I. stupeň ZŠ, i veřejnost. Kulturní dům, velký sál, 8:30 a 10:00, 60 Kč
EGYPT – VÍC NEŽ PYRAMIDY
Poutavý audiovizuální pořad s Jiřím Kalátem. Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné
SPIDER – MAN: BEZ DOMOVA
Akční, 149 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

ENCANTO
Animovaný, komedie, 110 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:00, 120 Kč
TANEČNÍ KOLONA
Závěrečné veřejné představení účastníků kurzu tanečních pro rodinné příslušníky a přátele. Hraje skupina 
Postylion.Vstup pouze ve společenském oděvu.  Občerstvení zajištěno. 
 Kulturní dům, velký sál, 18:00 – 24:00, 150 Kč
SPIDER – MAN: BEZ DOMOVA
Akční, 149 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

SPIDER – MAN: BEZ DOMOVA
Akční, 149 min, bez omezení, dabing.  Kino Retro, 16:30, 130 Kč
SCHOLA GAUDIUM Kulturní dům Václavov, 17:00
TANEČNÍ KOLONA
Závěrečné veřejné představení účastníků kurzu tanečních pro rodinné příslušníky a přátele. Hraje skupina 
Postylion. Vstup pouze ve společenském oděvu. Občerstvení zajištěno. 
 Kulturní dům, velký sál, 18:00 – 24:00, 150 Kč
KLAN GUCCI
Životopisný, drama, 170 min, nepřístupné do 15 let, titulky. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

DRAČÍ PRINCEZNA
Pohádka, 82 min, bez omezení, dabing.  Kino Retro, 17:00, 120 Kč
SPIDER – MAN: BEZ DOMOVA
Akční, 149 min, bez omezení, titulky. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

OLGA LOUNOVÁ A MORAVIA BIG BAND
Tradiční předvánoční koncert populárního zábřežského orchestru se vzácným hostem. Zazní nejslavnější 
jazzové a swingové standardy, ale i koledy. Kulturní dům, velký sál, 19:00, 340, 390 a 440 Kč

SPIDER – MAN: BEZ DOMOVA
Akční, 149 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 16:30, 130 Kč
POSLEDNÍ NOC V SOHO
Thriller, 117 min, nepřístupno do 15 let, titulky. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

ZPÍVEJ 2
Animovaný, 110 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:00, 120 Kč
THE MATRIX RESURRECTIONS
Sci-fi, 148 min, nevhodné do 12 let, titulky. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

KONCERTNÍ PROVEDENÍ RYBOVY MŠE VÁNOČNÍ  Kostel sv. Bartoloměje, 15:00

SPIDER – MAN: BEZ DOMOVA 3D
Akční, 149 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 16:30, 150 Kč
THE MATRIX RESURRECTIONS
Sci-fi, 148 min, nevhodné do 12 let, titulky. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

TADY VARY 2021: MUŽ Z ACAPULCA
Komedie, 95 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:00, 120 Kč
TADY VARY 2021: NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ
Komedie, 121 min, nevhodné do 12 let, titulky. Kino Retro, 20:00, 120 Kč

TADY HLÍDÁME MY
Komedie, road-movie, 96 min., nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 17:00, 130 Kč
ZTRACENI V RÁJI
Komedie, 75 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

ČERTÍ NADÍLENÍ
Veselá předvánoční pohádka v podání Divadla Václav. Vhodné pro děti od 3 let. Kino Retro, 15:00, 70 Kč
KAREL
Dokument, 127 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 17:00, 130 Kč
CHLAP NA ZABITÍ
Bláznivá komedie. Hrají: Filip Blažek, Miroslav Vladyka, Michal Slaný, Alžbeta Stanková a další. 
Představení je součástí divadelního předplatného ČEZ. Kulturní dům, velký sál, 19:00, 420 a 470 Kč
POSLEDNÍ NOC V SOHO
Thriller, 117 min, nepřístupno do 15 let, titulky. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

ENCANTO
Animovaný, 110 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:00, 120 Kč
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Komedie, 109 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 20:00, 120 Kč 

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY – S DENÍKEM Před Levandulovou kavárnou, 18:00

PŮJDEME SPOLU DO BETLÉMA
Horní Lideč, vedoucí p. Kirchnerová, 605 709 260. Odjezd ČD 7:21
ADDAMSOVA RODINA 2
Animovaný, 93 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:00, 120 Kč
WEST SIDE STORY
Muzikál, 156 min, bez omezení, titulky. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

ENCANTO
Animovaný, 110 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:00, 120 Kč
VZPOMÍNKA
Benefiční koncert. Host: kapela Dou NaBoso. Katolický dům, 18:00, vstupné dobrovolné
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie, 115 min, nevhodné pro děti do 12 let, české znění. Kino Retro, 20:00, 120 Kč

SOBOTA PRO ŽENY
Port de Bras a cvičení na trampolínkách. Přihlášky online na www.kulturak.info nebo na tel. 725 046 589, 
zikova@kulturak.info (Dagmar Ziková) do 8. 12. Kulturní dům, velký sál, klubovna, 9:00 – 10:00
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS – RADUJTE SE, PÁN JE BLÍZKO
Adventní koncert světoznámého vokálního souboru interpretujícího středověkou duchovní hudbu. 
Umělecké vedení David Eben. Kostel sv. Bartoloměje, 16:00, 100 Kč
ZTRACENI V RÁJI
Komedie, 75 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 17:00, 130 Kč
DUNA
Sci-fi, 155 min, nevhodné do 12 let, dabing. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

BALETKY
Komedie o šesti ženách, které se sejdou na taneční hodině. Hru nastudovalo Divadlo Václav.               
  Kulturní dům, velký sál, 16:00, 100 Kč, abonenti divadelního předplatného 2022 sleva 80 Kč 
ADVENTNÍ KONCERT ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU SLAVICE
Na koncertu vystoupí žesťové duo z Vrbátek. Kostel sv. Barbory, 16:00
KAREL
Dokument, 127 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 17:00, 130 Kč

Sobota 18. prosince

Středa 22. prosince

Neděle 26. prosince

V pátek 10. prosince 2021 uplyne 
18 let od úmrtí naší dcery, paní

Milady Morávkové  
ze Zábřehu.

Stále vzpomínáme a nikdy 
nezapomeneme. 

Rodiče Milada a Karel Staňkovi 
ze Zábřehu.

Dne 2. listopadu 2014 uplynulo již 7 
let, kdy jsme si připomněli smutné výročí 

úmrtí mého syna, tatínka a dědečka 

Jiřího Zavřela  
z Nemile.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
prosím s námi. 

Za celou rodinu děkuje maminka.

Dne 11. 11. 2021 oslavili  
60. výročí svatby 

 Alenka a Miroslav 
Bartoškovi 

Blahopřeje celá rodina.

a 16. 11. 2021 oslavil své životní 
jubileum 85 let pan 

Miroslav Bartošek. 

ŽPS Slavice


